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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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spis TReŚci / polecamy

liczBy TyGoDnia

12-13 / spaceRKiem po mieŚcie
„Ballada o browarze”

– Ryszard Biskup o Kielcach sprzed lat.

18 / w Świecie spoRTu
„Mam wątpliwości” – Maciej Cender  
o sponsorowaniu kieleckiego sportu  

przez Suzuki Motor Poland.

pRomocJa/ReKlama

1,2,7,10,13,15,17,18,19,20

cyTaT TyGoDnia

„Pani wiceprezydent, ogólnie zasada jest taka,  
że gdzie zarasta niepotrzebnie – to trzeba kosić”.

Maciej Bursztein, miejski radny,  
zwracając się do Agaty Wojdy, wiceprezydent Kielc, po akcji 
oczyszczania z chwastów zarośniętego chodnika na os. Pod-

karczówka – skrzyżowanie ul. Fosforytowej z Krzemionkową. 
Kilka osób z firmy radnego, w 90 minut, chodnik oczyściło.

Źródło: Facebook

19 i 11 Drużyna piłkarzy ręcznych z Kielc wywalczyła 
tytuł Mistrza Polski po raz dziewiętnasty 
w historii i jedenasty z rzędu.

Mieszkańcy Kielc biorą sprawy w swoje ręce.
Os. Podkarczówka – skrzyżowanie ul. Fosforytowej z Krzemionkową – oczyścili 
zarośnięty chwastami chodnik.
Ulica Miła – naprawili dziury w ulicy.
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KoleJny apel Do RaDnych

Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy – Edukacja 
i Rozwój, którego mam zaszczyt być prezesem, złożyło 
wniosek do radnych Rady Miasta Kielce o uznanie 
prezesa klubu piłki ręcznej Łomża Vive Kielce, Bertusa 
Servaasa, Honorowym Obywatelem Kielc. Naszym 
zdaniem przyznanie tytułu byłoby jednocześnie 
podziękowaniem i sygnałem, że kielczanie doceniają to, 
co zrobił i wciąż robi dla naszego miasta. Byłby to także 
znak dla tych, którzy rozważają działalność gospodarczą 
w naszym mieście, że Kielce są miastem otwartym, 
przyjaznym, potrafiącym okazać wdzięczność.
W lipcu br. mija 20 lat od momentu, kiedy Bertus Servaas 
został prezesem kieleckiego klubu piłki ręcznej. Od kilku 
lat, w tej dyscyplinie, to jedna z najlepszych drużyn 
na świecie. Można śmiało stwierdzić, że bez klubu piłki 
ręcznej Kielce byłyby zupełnie innym miastem. Bertus 
Servaas niesamowicie wypromował nasze miasto, 
zapewnił nam niezapomniane emocje, związane 
choćby z wygraniem Ligi Mistrzów w 2016 roku. 
Z kolei obserwując, w jaki sposób rozwija klub można 
przypuszczać, że to nie ostatnie wielkie osiągnięcie 
kieleckiej drużyny. Być może już w tym roku… 
Bertus Servaas mieszka w Polsce od 1991 roku. 
Od grudnia 2014 roku, oprócz holenderskiego, ma 
również polskie obywatelstwo. Prezesem kieleckiego 
klubu Bertus Servaas został w lipcu 2002 roku, a jego 
firma stała się głównym sponsorem. Już w 2003 roku 
klub Vive Kielce zdobył swój pierwszy w historii dublet 
– mistrzostwo i Puchar Polski. Konsekwentna budowa 
klubu i wzmacnianie go coraz lepszymi zawodnikami 
sprawiły, że od 2009 roku nieprzerwanie zdobywa on 
puchar, a od 2012 mistrzostwo Polski. W 2013 roku 
drużyna pierwszy raz awansowała do turnieju Final 
Four Ligi Mistrzów, zdobywając brązowy medal, 
powtórzyła to osiągnięcie w 2015 rok. Rok później klub 
osiągnął swój największy sukces i jeden z największych 
w historii polskich klubów sportowych – wygrał Ligę 
Mistrzów. Jako stowarzyszenie poprosiliśmy radnych 
o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Na razie 
bez skutku.

Kamil Kamiński,
Prezes Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy  

Edukacja i Rozwój



o tym się mówi

4 NR 10 (76)/2022

O emocjach
„Buzowały we wszystkich uczestnikach. Cho-
ciaż jesteśmy doświadczonym zespołem, nie 
wszyscy wytrzymali rangę spotkania. Widać 
to było w akcjach ofensywnych, gdzie po-
pełnialiśmy wiele niewymuszonych błędów. 
Przez długi czas brakowało nam goli zdoby-
tych rzutami z drugiej linii. Tak na spokojnie 
– wydaje mi się, że ta ostatnia potyczka z Or-
lenem Wisłą nie różniła się od wielu poprzed-
nich. Tyle tylko, że to był ostatni mecz sezonu, 
dlatego ranga ogromna. Każda potyczka na li-
nii Kielce – Płock ma swoją historię. Niespełna 
dwa lata temu w Orlen Arenie też było gorąco, 
gdy w ostatniej sekundzie rzut Nico Mindegi 
dał rywalom zwycięstwo. Weźmy pod lupę 
finały Pucharu Polski z Poznania czy War-
szawy. W obu przypadkach rzutem na taśmę 
zwycięsko kończyliśmy zawody”.

O sędziach
„Prowadzili mecz znakomicie. Wszystkie 
czerwone kartki, które pokazali były jak naj-
bardziej słuszne. Szybko wkroczyli do akcji 
wyrzucając z placu już w 30 sekundzie Mir-
sada Terzica. Ten ruch uspokoił nieco łobu-
zerskie zapędy niektórych zawodników. Bez 
wątpienia wytrzymali presję spotkania, które 
było naprawdę trudne do prowadzenia. Do-
skonale dostrzegali kiedy było wyraźne prze-
kroczenie zasad, a kiedy zawodnicy symulują 
chcąc wymusić karę dla rywali”.

O regulaminie rozgrywek
„Wiem, że kibice byli zdziwieni grą Tomasza 
Gębali w roli obrotowego. Jeszcze w trakcie 
meczu dochodziły do mnie okrzyki, bym 
wpuścił na parkiet Nikolasa Tournata. I co, 
mając jednego Polaka na placu, łapalibyśmy 
dwuminutowe kary. Regulamin rozgrywek 
mocno utrudniał dobór taktyki. Musieliśmy 
zatem kombinować, chociażby z Michałem 

Mamy charakter  
i… Wolffa

Olejniczakiem czy Pawłem Paczkowskim. 
Fakt, nie zawsze były to decyzje trafione”. 

O rywalach
„Wisła poczyniła ogromne postępy. W de-
fensywie są twardzi jak skała. Grają szybko, 

agresywnie. W chwili zagrożenia, doskakują 
we dwóch do przeciwnika, nie pozwalając mu 
na oddanie rzutu. Przyznam – nie pamiętam, 
kiedy ostatni raz do przerwy zdobyliśmy za-
ledwie 10 goli! Nieco mniej argumentów Płock 
ma w ataku. Grając bez trzech wyrzuconych 
z placu zawodników, kontuzjowanego Minde-
gi, widać było w ostatnim kwadransie utratę 
sił. Każda akcja kosztowała ich bardzo wiele”.

O charakterze i Wolffie
„W Płocku wygraliśmy, bo pokazaliśmy niesa-
mowity charakter. Każdy zawodnik walczył na 
całego, każdy wkładał w konkretne zadanie 
wszystko co miał najlepsze. Ten charakter po-
zwolił najpierw odrobić straty, a  w  ostatnich 
fragmentach postawić pieczęć. No i  ten nie-
samowity Andreas Wolff. Bronił jak w transie. 
A rzuty karne były magią. On zmuszał rywali, 
by rzucali piłkę, gdzie sobie życzył. Andi przez 
kilkadziesiąt minut trzymał nam mecz. Poka-
zał jeszcze raz, iż jest golkiperem światowego 
formatu”.

O losowaniu Final Four
„Co tu komentować? Na tym etapie rozgry-
wek, gdybanie kogo lepiej wylosować, brzmi 
sarkastycznie. Wiadomo, że w Kolonii trzeba 
wyjść i walczyć do utraty tchu. Dywagowa-
nie o rywalach jest bezsensowne. Mijający 
powoli sezon pokazał, że potrafiliśmy prze-
ciwstawić się wszystkim europejskim potę-
gom. Mam nadzieję, że za niespełna miesiąc 
podtrzymamy dobrą passę. Jedno wiem na 
pewno – musimy zagrać o wiele lepiej niż 
ostatnio w Płocku.

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

TalanT dujshebaeW
Ur. 02.06.1968 r. Prowadzi drużynę Łomża Vive Kielce od 
stycznia 2014 roku. Od tego momentu kielczanie zdobyli 
wszystkie dziewięć tytułów Mistrza Polski oraz siedem 
Pucharów Polski (jedna edycja nie została rozegrana), 
a w maju 2016 roku triumfowali w Lidze Mistrzów.
Z Łomża Vive Kielce ma kontrakt do 2028 r. To najbardziej 
utytułowana postać w klubie. Występował on w najlepszych 
klubach Rosji, Hiszpanii i Niemiec. Dwukrotnie został 
wybrany najlepszym zawodnikiem na świecie, zdobył złote 
medale igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata. Trzy 
razy triumfował także w Lidze Mistrzów.
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Kilkanaście godzin po heroicznym boju w Płocku, Talant Dujszebajew, szkoleniowiec 
Mistrzów Polski, Łomży VIVE Kielce, już na spokojnie opowiedział „2 tygodnikowi 
kieleckiemu” o ostatnich wydarzeniach. Wysłuchał Maciej Cender.
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Za wszelką cenę

W 1991 roku, po zwycięskiej, 
pierwszej wojnie w  Iraku, po-
parcie dla ówczesnego prezy-

denta USA, Georga H.W Busha, sięgało 89%. 
Wydawało się, że nic i  nikt nie ma szans go 
pokonać, dopóki mało znany wtedy doradca, 
jeszcze mniej znanego gubernatora Arkan-
sas, Billa Clintona, nie wymyślił hasła – It’s 
the economy, stupid! To zresztą nie było tylko 
hasło wyborcze. Ono miało oddawać nową fi-
lozofię, nowe podejście władzy – gdzie kluczo-
wą miała stać się gospodarka. 1,5 roku później 
– to właśnie Clinton świętował zwycięstwo zo-
stając 42 prezydentem USA.
Dlaczego o tym piszę? Bo tym, co zabija nasze 
miasto, jest właśnie problem z gospodarką. To 
z powodu jej słabego stanu – mamy problemy 
finansowe, tysiące młodych opuszczają nasze 
miasto, a  stan dróg jest w  opłakanym stanie. 
O  ile dla mnie i  osób działających w  Stowa-
rzyszeniu Przyjazne Kielce, od samego począt-
ku jest to absolutny priorytet, o  tyle władze 
Kielc (i  tej i poprzednich kadencji) traktowały 
zawsze przedsiębiorców i  gospodarkę po ma-
coszemu. Widać to choćby w ostatnich latach, 
gdzie np. gros środków o jakie występuje samo-
rząd z rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych dotyczy… zieleni. Która, oczywiście 

Gospodarka, głupcze

też jest ważna, ale wydawało nam się zawsze, 
że to powinien być dodatek, a nie priorytet. 
To zafiksowanie władz Kielc na punkcie zie-
leni tak nas zastanowiło, że zdecydowaliśmy 
się (wspólnie ze „Scyzoryk się otwiera”) prze-
prowadzić ankietę online, w  której zapytali-
śmy naszych czytelników, jakie (ich zdaniem) 
powinny być priorytety działań władz. Można 
było wybrać spośród następujących elemen-
tów: Gospodarka; Remonty dróg; Walka z ko-
rupcją i  układami; Demografia; Zwalczanie 
smogu; Poprawa jakości administracji; Zieleń. 
Żeby było jasne – to nie było żadne profe-
sjonalne badanie. Ale wzięło w  nim udział 
ponad 1000 osób, które bardzo wyraźnie 
określiły swoje priorytety. 50% wskazało, że 

władze w pierwszej kolejności powinny zająć 
się poprawą stanu dróg. Dla 38% samorząd 
powinien skupić się na gospodarce, dla 7% na 
ograniczaniu nepotyzmu, układów i korupcji, 
dla 3% priorytetowo powinien potraktować 
zwalczanie smogu, a wg 1% demografię. 
Powtórzę – to nie są profesjonalne badania. 
Ale trend jest bardzo wyraźny. I wnioski są 
dobre dla mnie – że w Stowarzyszeniu Przy-
jazne Kielce bardzo dobrze czujemy potrzeby 
mieszkańców: jesteśmy ruchem miejskim, 
ruchem mieszkańców i  to widać w  naszych 
działaniach. 
Ale też – smutne dla miasta (co mnie wcale 
nie cieszy) –  bo pokazuje, jak nasze władze 
odkleiły się od mieszkańców i ich potrzeb. •

TAK TO WIDZĘ

arkadiusz sTaWicki
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielc, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki 
europejskiej.

MOIM ZDANIEM

jacek koWalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na rok 2023 samorządy zaplanowały 
zakończenie wielu inwestycji. Termin 
ich oddania nie jest przypadkowy: 

w  przyszłym roku kończy się okres progra-
mowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
oraz czekają nas wybory samorządowe. Czy 
uda się zatem zakończyć wszystkie zaplano-
wane projekty? Odpowiedź nie jest prosta, 
bo na samorządowych inwestorów spadły 
w  ostatnich latach plagi: pandemii, infla-
cji, wszechobecnej drożyzny oraz Polskiego 
Ładu. Nie bez znaczenia jest także sytuacja 
za naszą wschodnią granicą. To wszystko po-
woduje, że tworzenie w tych czasach planów 
budżetowych i  założeń inwestycyjnych jest 
wyjątkowo nieprzewidywalne. Samorządy są 

w  trudnej sytuacji związanej z  podwyżkami 
cen prądu, rosnącymi kosztami paliwa, wyso-
ką inflacją i podwyżkami stóp procentowych. 
Według szacunku firmy analityczno-dorad-
czej Aesco, odsetki do zapłacenia od kredy-
tów zaciągniętych przez samorządy wyniosą 
w 2022 roku ponad 5 mld zł.. Rok wcześniej 
było to tylko 1,2 mld zł. To efekt bardzo du-
żych wzrostów stóp procentowych w  ostat-
nim czasie. Wymuszają one na samorządach 
ograniczenie bankowych pożyczek. W roku 
2008 zadłużenie samorządów wynosiło około 
30 mld złotych, dziś zbliżamy się do 100 mld 
złotych długu. 
Ostatnio ogłaszane przetargi przynoszą skraj-
nie niekorzystne rozstrzygnięcia. Przebudowa 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrow-
cu Świętokrzyskim według kosztorysu miała 
kosztować 91,5 miliona złotych. W przetargu 
złożona została tylko jedna oferta przez firmę 
Mota-Engil, która gotowa jest wykonać inwe-
stycję za ponad 147 milionów zł. Do rozstrzy-
gnięcia przetargu zabrakło aż 56 milionów 
złotych. Asfalt, znaczący element wpływający 
na cenę tego typu inwestycji w krótkim czasie 
podrożał niemal trzykrotnie, z 1500 zł za tonę 
do 4000 zł. Kluczowym dostarczycielem mate-
riału w kraju jest państwowa spółka Orlen. 
Czy będzie zatem tąpnięcie w  inwestycjach? 
Presja społeczna oraz zbliżające się wybory 
wymuszają na samorządowcach rozstrzyga-
nie przetargów za wszelką cenę. Za gwałtow-
nym wzrostem wydatków nie nadąża wzrost 
dochodów a bardzo duże podwyżki cen gazu 
i energii elektrycznej oraz mniejsze wpływy 
samorządów z  PIT, destabilizują samorządo-
we budżety. Szacuje się że, braki węgla mogą 
przynieść w  2023 r. 50-proc. podwyżki cen 
i  tak bardzo drogiej energii dla odbiorców. 
To wszystko wymusza na szefach jednostek 
samorządu terytorialnego analizę planów 
inwestycyjnych i być może rezygnację z kosz-
tochłonnych projektów. Symboliczne ma-
lowanie trawy, żeby tylko wydać publiczne 
pieniądze musi odejść w niepamięć. •
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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.

R osnące stopy procentowe to kolejny 
po „Polskim Ładzie” dotkliwy cios 
w  finanse samorządów. Kielce, któ-

re mają miliardowe zadłużenie, zaciągnięte 
w poprzednich kadencjach, w 2022 roku na ob-
sługę długu ok. 25 mln zł. Po podwyżkach stóp 
procentowych i tym samym wzroście WIBOR, 
w miejskiej kasie musimy wygospodarować na 
ten cel ponad dwa razy tyle.
Mało tego, zanosi się, że to dopiero początek 
kłopotów. Najprawdopodobniej będziemy 
zmuszeni do rezygnacji z wielu oczekiwanych 
przez mieszkańców działań. Niezadowolenie 
z  tego powodu skupi się oczywiście na wła-
dzach samorządowych. Przecież to nie rząd 
będzie obwiniany, jeśli ulice będą rzadziej 

sprzątane, czy też odśnieżane, albo, że miasto 
będzie uboższe np. w wydarzenia kulturalne 
czy niezdolne do podnoszenia płac. 
Kielce, jak i  inne miasta, wydadzą na spłatę 
rosnących kosztów obsługi zadłużenia pie-
niądze, które mogłyby być przeznaczone na 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz pro-
jekty inwestycyjne. Wzrost kosztów obsługi 
długu publicznego wpłynie na pogorszenie 
wskaźników określonych przez ustawę o  fi-
nansach publicznych. Są tam określone wa-
runki uchwalenia budżetu. Wiele miast, gmin 
i powiatów może stanąć przed problemem ich 
niespełnienia, a co za tym idzie brakiem moż-
liwości przyjęcia budżetu na rok następny. 
W  skrajnych przypadkach może okazać się, 

że do danej gminy potrzebne będzie wprowa-
dzanie zarządu komisarycznego. 
„Jednostki samorządu lokalnego, chcąc sfi-
nansować planowane inwestycje, zarówno 
z  udziałem pozyskanych środków zewnętrz-
nych, jak i bez takiego wsparcia, często sięga-
ją po różnorodne produkty dłużne. Wysokie 
i stale rosnące koszty obsługi długu uniemoż-
liwią samorządom sięganie po te produkty, 
a  to z  kolei oznacza konieczność rezygnacji 
z  realizacji wielu aktualnie podejmowanych 
i  planowanych projektów i  zadań” – można 
przeczytać w stanowisku samorządowców ze 
Śląska, którzy zareagowali na sytuację jako 
pierwsi. 
A jest ona o tyle niebezpieczna, że z powodu 
rosnących stóp procentowych samorządy nie 
będą mogły sięgać po fundusze unijne i kra-
jowe na realizację inwestycji, gdyż  nie będzie 
ich stać na wkład własny, który zazwyczaj po-
krywany jest produktami bankowymi, takimi 
jak kredyt czy obligacje. Dlatego samorządy 
apelują o wprowadzenie centralnych rozwią-
zań, które chroniłyby je przed dużymi wzro-
stami kosztów obsługi długu publicznego 
np. przez ustanowienie odrębnych narzędzi 
finansowych regulujących koszty długu dla 
miast, gmin i powiatów. •

WIBOR i kasa miasta

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.

Sekundniki dla pieszych i  kierowców to 
pomysł doskonale znany z  zagranicy 
oraz niektórych polskich miast. Według 

wielu ekspertów to sposób na poprawę płyn-
ności i  bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 
swojej ostatniej interpelacji zaproponowa-
łem wprowadzenie tego rozwiązania również 
w naszym mieście. 
Sekundniki to specjalne urządzenia umiesz-
czane wraz z  sygnalizacją świetlną, które 
pokazują czas pozostały do kolejnej zmiany 
świateł. Dzięki nim użytkownicy dróg mogą 
lepiej zorientować się w  sytuacji i  zaplano-
wać swoje manewry. Nasze miasto jest na 
wstępnym etapie realizacji wprowadzenia 
inteligentnego systemu transportowego 
(ITS), który znacząco wpłynie na poprawę 
płynności ruchu w  Kielcach. To dobry czas, 
żeby rozważyć rozszerzenie tego przedsię-
wzięcia o  sekundniki dla pieszych i  kie-
rowców na wszystkich przebudowywanych 
skrzyżowaniach z  sygnalizacją świetlną lub 
pilotażowo chociaż na jednym z  nich. Byłby 
to wyśmienity sposób na sprawdzenie tego 
systemu w praktyce i wyciągnięcie obiektyw-
nych wniosków. Według moich informacji, pa-
rametr o pozostałym czasie do zmiany cyklu 
świateł jest dostępny w większości sterowni-
ków sygnalizacji świetlnej, niezależnie czy 

pracuje ona w  systemie stałoczasowym czy 
zmiennoczasowym. 
Trochę ponad 2 lata temu, między innymi 
w  Szczecinie, zamontowano sekundniki na 
skrzyżowaniach przy systemie zmiennocza-
sowym. Tym samym argument przeciwko 
sekundnikom, podnoszony wcześniej przez 
niektórych stracił na ważności. W Kielcach 
z uwagi na wczesny etap realizacji ITS może-
my dopiero wybrać rozwiązanie, które będzie 
kompatybilne z  sekundnikami i  dość łatwo 
uwzględnić taką możliwość w projekcie.
Obecnie w  naszym mieście zmianę światła 
dla pieszych na czerwone sygnalizuje miga-
jące światło zielone. Takie rozwiązanie nie 
wskazuje jednak precyzyjnie ile czasu zostało 

pieszemu na opuszczenie ciągu komunikacyj-
nego. Brak takiej informacji nie tylko obniża 
płynność ruchu, ale skutkuje realnym zagro-
żeniem dla życia i  zdrowia, gdyż zdarza się, 
że osoby, które weszły na „zebrę” pozostają na 
niej, gdy kierowcy widzą już zielone światło 
i ruszają dalej. 
Myślę, że takie rozwiązanie, przygotowane 
z  uwzględnieniem najnowszych standardów 
i osiągnięć technologicznych, może znacząco 
usprawnić ruch w naszym mieście i przełożyć 
się na wzrost bezpieczeństwa, zarówno pie-
szych jak i kierowców. A przy tym – możemy 
dołączyć do coraz liczniejszego grona pol-
skich miast stosujących i  rozwijających taki 
system. •

Czas na sekundniki 
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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 miał wy-
padek. Wybrał się na rowerze do pracy 
i  w  drodze powrotnej upadł tak nie-

szczęśliwie, że konieczna była operacja. Szyb-
kiego powrotu do zdrowia Panie Prezydencie! 
W takich sytuacjach pojawia się zawsze py-
tanie o  przyczynę zdarzenia. W mediach 
społecznościowych dyskutuje się, że w  tym 
przypadku mogło to być spowodowane złym 
stanem ścieżki rowerowej, a konkretnie zale-
gającym piaskiem. Powód ten także mnie wy-
daje się wielce prawdopodobny. Rzeczywiście 
w wielu miejscach na ścieżkach zalega piasek 
po zimie. Jak bardzo  jest to niebezpieczne, 
przekonałem się w zeszłym roku, kiedy stra-
ciłem przyczepność na piasku i  przeleciałem 

Upadek prezydenta

przez kierownicę – dobrze, że kask zrekom-
pensował uderzenie o podłoże. Miejmy na-
dzieję, że służby miejskie szybko posprzątają 
trasy. Tym bardziej jest to konieczne, bo już 
w  czerwcu rusza rower miejski i  pojawić się 
może wielu nowych i niedoświadczonych ro-
werzystów. Zresztą także doświadczeni cza-
sem stwarzają swoją jazdą niebezpieczeństwo, 
o  czym napisał Marek Malarz w  poprzednim 
wydaniu „2 tygodnika kieleckiego”. Natomiast 
wydaje mi się, że największe zagrożenie stwa-
rzają hulajnogi elektryczne, porzucane byle 
gdzie, zdarza się, że na środku ścieżki rowero-
wej, nie mówiąc o tym, że ich użytkownicy jeż-
dżą szybko i w słuchawkach w uszach, a nawet 
wpatrzeni w  telefon. O wypadek, przy takim 

lekceważeniu bezpieczeństwa innych osób, 
zwłaszcza pieszych, również wpatrzonych 
w ekran telefonu, nietrudno. 
Miasto „idzie w  zielone” – pod takim hasłem 
odbyły się konsultacje czterech projektów, 
o których już pisałem. Jeszcze raz przypomnę, 
że środki na ich realizację pochodzą od rządu 
i  w  żaden sposób, moim zdaniem, nie przy-
czynią się do rozwoju gospodarczego Kielc. 
Wracając do konsultacji odbyły się w  sobotę 
około godz. 11, a informacja o nich w mediach 
pojawiła się w… piątek po godzinie 19… In-
formacja ukazała się także 3 dni wcześniej na 
stronie internetowej miasta. Tylko czy tak po-
winny wyglądać konsultacje? Władza i tak wie 
lepiej? Pytanie pozostawiam otwarte. Pozytyw-
nie oceniam natomiast, że tablice informacyjne 
były dwujęzyczne. Nasi goście z Ukrainy zanim 
nauczą się polskiego, a widać, że chcą i próbują 
posługiwać w sprawach życia codziennego na-
szą mową, nie mogą czuć się wykluczeni. Kto 
wie, może jednak pozostaną w naszym mieście. 
Są niestety także „ludzie”, którym zieleń prze-
szkadza. Nieznany sprawca nawiercił dorodne 
lipy na Warszawskiej i wlał do środka środek 
roślinobójczy. Efekt? Drzewa uschły. Oby się 
nie okazało, że dzięki temu powstały miejsca 
do parkowania samochodów. •
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Skutki dla rynku
Bez wątpienia liczba obywateli Ukrainy ak-
tywnych na polskich rynku pracy, którzy 
zostali zatrudnieni od momentu wejścia 
w życie specustawy, jest większa niż oficjalnie 
podana, ponieważ na mocy obecnych przepi-
sów pracodawca najpierw zawiera umowę 
z pracownikiem, a dopiero potem, w terminie 
do dwóch tygodni, powiadamia o  tym wła-
ściwy urząd pracy. Napływ nowych kadr nie 
spowodował zgodnie z przewidywaniami ne-
gatywnych skutków. Bezrobocie w  kwietniu 
br. spadło, sięgając 5,3%, a zatrudnienie wzro-
sło o  2,8%. Prace sezonowe zapewne jeszcze 
poprawią tę sytuację i  umocnią korzystny 
trend. W tym potwornym nieszczęściu, które 
dotknęło Ukrainę, szczęściem jest to, że polski 
rynek pracy czekał na kadrowy zastrzyk.

Europejskie standardy
Po kryzysie migracyjnym z  poprzedniej de-
kady i diagnozach Komisji Europejskiej, która 
przyglądała się bacznie problemom związa-
nym z  włączaniem migrantów, partnerstwo 
Agendy Miejskiej Unii zaproponowało w do-
kumencie „Action plan” schemat działania. 
Na bazie swoich doświadczeń reprezentanci 
Amsterdamu, Aten, Barcelony, Berlina i  Hel-
sinek oraz Dani, Grecji, Portugalii i  Włoch 
ustalili, że przybyszom trzeba zapewnić dach 
nad głową, następnie zająć się ich rejestra-

Zbigniew brZeZiński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady  
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

cją (włączaniem do oficjalnych systemów), 
umożliwić edukację (zwłaszcza naukę języka) 
i  otworzyć rynek pracy. Patrząc na polskie 
działania prowadzone od wybuchu wojny, 
posługujemy się tak wypracowanym sche-
matem z jedną różnicą. Te pierwsze rejestra-
cje następowały w  momencie przekraczania 
granicy, ponieważ nie mieliśmy do czynienia 
z, jak to określa agencja odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo europejskich granic Frontex: 
nielegalnymi migrantami przekraczającymi 
granice w nielegalnych miejscach.

Co dalej?
Według danych Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej ponad połowa uchodźców, którzy 
znaleźli zatrudnienie, wykonuje prace proste. 
Tymczasem mniej więcej pięćdziesiąt procent 
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy 
w  Kielcach to osoby z  wyższym wykształce-
niem. Podczas spotkań, a  we wtorek 24 maja 
2022 r. na kieleckim Rynku odbyły się już trze-
cie dwujęzyczne targi pracy w stolicy święto-
krzyskiego, uchodźcy podkreślają potrzebę 
dostępu do nauki języka polskiego. To wciąż 
ważne, nie tylko dla migrantów, ale i  dla ro-
dzimego rynku zatrudnienia. Warto zwrócić 
uwagę, że przybywający do Polski obywatele 
Ukrainy wyrażali wielką nadzieję na to, że 
wojna szybko się skończy i będą mogli wrócić 
do siebie, że są tu tylko na chwilę. Jak na razie 

nie oczekują doradczego wsparcia. Szukają do-
wolnej pracy, która pozwoli im zarabiać. Jeśli 
wojna będzie się przedłużać, a  są takie pro-
gnozy, będą musieli zostać na dłużej, a zatem 
zapewne będą też szukali zatrudnienia, które 
pozwoli im wykorzystywać swoje dotychczaso-
we kompetencje. Podczas spotkań z doradcami 
głównie mówią o tym, jakie prace wykonywali 
u siebie. Można więc prognozować, że po wa-
kacjach, po zakończeniu prac sezonowych, ci 
migranci, którzy będą musieli zostać w Polsce 
dłużej, niż tego pragnęli, zaczną rozglądać się  
za posadami bliższymi ich dotychczasowemu 
zajęciu. Pełne wykorzystanie ich kompetencji 
leży też w  interesie polskiej gospodarki. Klu-
czem może w tym wypadku być między inny-
mi dobre poznanie lokalnego rynku pracy.

MUP zaprasza na spotkania
Kielce wychodzą temu naprzeciw. Za nami 
trzy edycje dwujęzycznych targów pracy. 
W  dniach 31 maja, 7 i  14 czerwca 2022 roku 
(w godzinach 11:00-13:00), w siedzibie Stowa-
rzyszenia Integracja Europa–Wschód miesz-
czącego się przy ul. Sienkiewicza 78A, Miejski 
Urząd Pracy organizuje spotkania informa-
cyjne dla obywateli Ukrainy poszukujących 
pracy w  Kielcach. W wydarzeniach wezmą 
udział firmy, które przedstawią oferty pracy 
na różne stanowiska pracy, m.in. z branży 
produkcyjnej, szwaczki, krawcowe.

Dobre skutki  
dla rynku pracy

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Od napaści Rosji na Ukrainę minęły już trzy miesiące. Według danych Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pracę w Polsce podjęło ponad sto trzydzieści tysięcy obywateli 
Ukrainy, z czego więcej niż tysiąc w świętokrzyskiem. Jak sytuacja będzie się rozwijać?
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TeksT: Marcin Polewka

Kancelaria Prawno Finansowa

e-mail: biuro@lextio.pl

tel. 22 299 39 00

Lextio sp. z o. o. sp.k.

ul. Warszawska 6/11

25-306 Kielce

MArCin POLewkA
Prezes kancelarii Lextio, która specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Analitycy banku UBS (to szwajcar-
skie przedsiębiorstwo finansowe 
z  głównymi oddziałami w Zurychu 

i Bazylei. Posiada biura także w Nowym 
Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, 
inwestycyjną i  obrotem papierami war-
tościowymi. Powstał z połączenia Union 
Bank of Switzerland i Swiss Bank Corpora-
tion w  czerwcu 1998 r.) twierdzą, że stopy 
w Szwajcarii pójdą w górę na posiedzeniu 
22 września br., a  potem będą rosnąć o 25 
pb raz na kwartał, aż do września 2023 r. 
W  efekcie główna stopa w Szwajcarii uro-
śnie z obecnych minus 0,75 proc. do 0,50 
proc. na plusie. Dla frankowiczów oznacza 
to, że raty kredytów znacząco wzrosną, na-
wet w przypadku, gdy kurs waluty szwajcar-
skiej się nie umocni. A kolejne wzrosty rat to 
duży problem w spłacie kredytów.
18 maja br. miała miejsce pozornie nieistot-
na konferencja prasowa prezesa Szwajcar-
skiego Narodowego Banku. Thomas Jordan 
powiedział, że bank gotowy jest podnosić 
stopy procentowe, gdyby doszło do wzrostu 
inflacji. I tu warto zauważyć, że w Szwajcarii 
inflacja także rośnie, choć znacznie wolniej 
niż u nas w Polsce. W kwietniu br. z 2,4% na 
2,5%. Wypowiedź Jordana spowodowała, że 
kurs franka znacząco podskoczył. I to dla 
frankowiczów też zła informacja.

Frankowe raty też w górę.  
Jak skończyć z tym horrorem?
Frankowicze, ci zorientowani, znów są przerażeni. Szwajcarski Narodowy Bank 
zapowiada podwyżkę stóp procentowych. Jedyny skuteczny sposób uwolnienia się od 
ciągle rosnącej raty kredytu we franku to pozew do sądu. A wraz z nim złożenie wniosku 
o zabezpieczenie powództwa, które może skutkować szybkim zawieszeniem obowiązku 
spłat rat kredytowych.

Niektórzy analitycy uważają, że do podwy-
żek stóp procentowych nie dojdzie, za to 
bardzo prawdopodobne są interwencje naro-
dowego banku. W wyniku takich interwencji 
bank musiałby sprzedawać rezerwy walu-
towe, by ściągać kapitał z rynku. To z kolei 
gwałtownie umacniałoby franka. I to kolejne 
kiepskie wieści dla tych, którzy mają franko-
wy kredyt – jak wiadomo, wyższy kurs fran-
ka to jednocześnie wyższe saldo kredytu, 
od którego naliczane są odsetki. Także część 
kapitałowa jest wyższa. Czy będziemy mieli 
do czynienia z sytuacją, jaka  miała miejsce 
jeszcze dwa miesiące temu i kurs franka sko-
czy do 5 zł? Czas pokaże. Jednak wojna za na-
szą wschodnią granicą nie działa na naszą 
korzyść. Bez względu na to, który ze scena-
riuszy się sprawdzi, dla frankowicza oznacza 
to wyższą ratę kredytu. 
Warto wiedzieć, że podpisanie ugody z ban-
kiem, przewalutowanie kredytu nie rozwią-
że naszej sprawy. Przecież, o czym pisałem 
m.in. na łamach „2 tygodnika kieleckiego” 

stopy procentowe w Polsce, a wraz z nim WI-
BOR i raty kredytów złotowych gwałtownie 
rosną.  
Jest tylko jeden skuteczny sposób uwolnie-
nia się od coraz wyższej raty kredytu we 
franku. Należy pozwać bank i wraz z  po-
zwem złożyć wniosek o zabezpieczenie po-
wództwa. Można zauważyć, że sądy coraz 
częściej ustanawiają takie zabezpieczenie, 
które oznacza, że frankowicz nie musi płacić 
nic do czasu zakończenia procesu. I to ozna-
cza uwolnienie się od kredytu we franku. 
Często decyzja zapada w ciągu kilku tygo-
dni. Jednak należy pamiętać, że nie jest to 
zasadą i o tym decyduje sąd.

Skorzystaj z bezpłatnej  

analizy umowy –  

zadzwoń (22) 299 39 00
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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

ERA INŻYNIERAWAŻNE 

Kieleccy naukowcy będą tworzyć 
innowacje dla polskiej armii. Przy 
Politechnice Świętokrzyskiej powstanie 

Centrum Naukowo Wdrożeniowe Technologii 
Obronnej i Systemów Bezpieczeństwa. 
Podpisano już list intencyjny w tej sprawie.
Wśród innowacyjnych rozwiązań, które mają 
powstać na bazie współpracy z Polską Grupą 
Zbrojeniową, jest między innymi system do 
sterowania przeciwpancernym pociskiem 
rakietowym czy projekt autonomicznego 
pojazdu lądowego. Na uczelni powstaną też 
dwa nowe kierunki związane z nowoczesnymi 
technologiami: cyberbezpieczeństwo 
i zarządzanie biznesowe.        (oprac. red.)

Zmarł profesor Zbigniew Kowal, 
rektor Politechniki Świętokrzyskiej w 
latach 1984-1990. Dziekan Wydziału 

Budownictwa Lądowego w latach 1981/82-
1983/84 oraz 1990/91-1992/93. Nauczyciel  
akademicki, wychowawca wielu pokoleń 
inżynierów i młodej kadry naukowej. Wybitny 
naukowiec, wielokrotnie odznaczany za 
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

(oprac. red.)

Już trwa batalia o indeksy, uczniowie roz-
poczęli rekrutację na studia. Czasu na 
podjęcie decyzji nie będzie dużo, a war-

to ją starannie przemyśleć. Swoją ofertą, jak 
co roku, kusi Politechnika Świętokrzyska. 
Przyszli studenci mogą wybierać spośród 23 
kierunków, w tym dwóch nowych: inżynie-
rii biomedycznej i zarządzania biznesem. Co 
prawda jest jeszcze konieczna formalna zgo-
da Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale to tylko 
formalność.
Uczelnia będzie też kształcić specjalistów 
z  zakresu cyberbezpieczeństwa. Współpraca 
pomiędzy gigantem technologicznym IBM 
Polska, a Politechniką Świętokrzyską została 
już przypieczętowana. Od nowego roku ruszy 
specjalność – docelowo uruchomiony zosta-
nie kierunek.
W ostatnich latach coraz więcej młodych lu-
dzi decyduje się na studiowanie kierunków 

technicznych. Nie ma się czemu dziwić; świat 
stale się dygitalizuje, dlatego najlepsi profe-
sjonaliści są na wagę złota. Według prognoz 
w ciągu 5 lat zabraknie w Polsce około 100 ty-
sięcy inżynierów.

(oprac. red.)

Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej pod kierownictwem dyrygent dr 
Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz zdobył kolejną nagrodę. Tym razem to SREBRNY 
DYPLOM przywieziony z Włocławka, gdzie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Organowego 

Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej „Surrexit Vere”.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Katedrę Muzyki Kościelnej oraz 
Kurię Diecezjalną we Włocławku.
Przesłuchania konkursowe odbywały się w kościele Św. Stanisława BM, a koncert fi nałowy 
i wręczenie nagród w Bazylice Katedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny.                   (oprac. red.)
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Opisywane wydarzenia miały miejsce 
podczas III wojny północnej toczącej 
się w latach 1700-1721 – właściwie 

w tzw. pierwszej fazie 1700-1706 – pomiędzy 
Królestwem Danii i Norwegii, Rosją, Saksonią, 
Prusami i Hanowerem, a Szwecją. Początkowo 
Rzeczpospolita Obojga Narodów pozostawała 
neutralna (do 1704 r.), jednak znaczna część 
działań wojennych toczyła się na jej teryto-
rium.
Tak o pobycie Karola XII w Kielcach i kolej-
nych wydarzeniach w miejscowej gazecie 
napisał w 1901 r. autor ukrywający się pod 
pseudonimem „Krzywda”: 

„30 Czerwca stanął w Kielcach. Zajął zamek bi-
skupi i tu założył główną kwaterę. Kronikarze 
szwedzcy opisując ówczesne Kielce, nazywają je 
schludnym miasteczkiem, zbudowanem z drze-
wa, a zamek zaliczają do lekko uzbrojonych.
Dnia 1 Lipca przybył do Kielc kuryjer, donosząc 
o  szczęśliwej przeprawie Szwedów przez Wisłę 
pod m. Kazimierzem (…). Tegoż samego dnia 
Karol wyjechał przeciwko temu korpusowi, a 2 
Lipca powrócił do zamku kieleckiego. Zinzer-
dorf, poseł cesarza niemieckiego przybył do 

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

TeksT: Jarosław Machnicki

KARoL XII w KIELCACh – 1702 R.

Karol XII – król Szwecji (1697-1718) – portret 
nieznanego autora.

Zamek kielecki na mapie z początku XVII w.

Kielc i dnia 5 Lipca w portretowej albo w auden-
cyjonalnej Sali miał posłuchanie. Chodziło tu 
o pogodzenie stron wojujących, pośrednikiem 
był Ferdynand  II, który przez posłów starał się 
zwaśnionych pojednać i w tym celu wysłał do 
Karola do Kielc Zinzerdorfa, a do Pszczyny gdzie 
przebywał Augusta Stratmana, nadzwyczajnych 
posłów, ci jednak nic nie wskórali. (…)
W czasie gdy Karol XII zajmował zamek kielec-
ki, liczne oddziały szwedzkie krążyły po okolicy 
dopuszczając się licznych nadużyć i grabieży. 
Jeden z takich oddziałów został wprowadzony 
w zasadzkę o kilka wiorst od Kielc przy strumie-
niu zwanym Trupieniec. Nazwa Trupieniec, mię-
dzy ludem do dziś dnia się utrzymuje, a trady-
cja ludowa niesie, że do dziś dnia armaty i inne 
sprzęty wojenne w zamulonem dnie Trupieńca 
spoczywają”. 
GK 1901, nr 45, s.1

Bitwa pod Kliszowem – autor nieznany.

9 lipca Karol XII opuścił Kielce i ruszył w kie-
runku Bilczy, a później Kij. 19 lipca 1702 r. 
pod Kliszowem wojska szwedzkie Karola XII 
(12  tys.) pokonały armię sasko-polską Augu-
sta II (18 tys. w tym kilka tys. wojsk polskich). 

„Zacięta walka trwała od 6 rano do 5 po południu 
ważąc szalę zwycięstwa, na koniec Szwedzi prze-
mogli, a pod wieczór stali się panami placu boju. 
Zabierając niewolnika, artylerię (48 dział), kasę, 
bagaże sztandary i 200 kobiet, należących do ro-
dzin oficerów saskich ( …).” 
GK 1901, nr 45, s.2

Podczas bitwy polska husaria wykonała dwie 
nieudane szarże i wycofała się z pola walki – co 
uważa się za symboliczny koniec tej formacji.
W czerwcu i lipcu tego roku będziemy obcho-
dzili 320 rocznicę tych wydarzeń.
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TeksT: Ryszard Biskup

W odległych o dwa, ja wiem, może już nawet o trzy pokolenia, czasie poczciwe piwo było 
napojem poszukiwanym. Mniej wyszukanym, niż trunek, oferowany spragnionej klienteli 
w ćwiartkach, połówkach i litrówkach, okrutna chara określona urzędowo jako wódka 
czysta, z czerwoną kartką. I o wiele mniej bijącym w beret procentami, niż podłe wino 
z nadgniłych jabłek, produkowane w spółdzielni w Bodzentynie. 

Było to piwo skwaśniałe, byle jakie 
w  smaku, ale atrakcyjne. Taki chmie-
lowy kojący pragnienie eliksir. Rodem 

z  Okocimia, Żywca, Jędrzejowa, jakichś nie 
wiadomo gdzie, dlaczego, po co i na co, funk-
cjonujących lokalnych browarów. Pijalni tegoż 
trunku, o których mawia się dzisiaj pieszczo-
tliwie i  z  sentymentem – lokale kultowe – 
funkcjonowało w  Kielcach niewiele. A  jeden 
był z samej natury lepszy od drugiego. Piesz-
czotliwie te przybytki z  piekła rodem okre-
ślano synonimami budka, lokal, wyszynk, 
a  dosadnie i  jednoznacznie krótko oraz pre-
cyzyjnie – mordownie. Przecież miłośnicy 
małego jasnego, wcale nie przychodzili do 
swoich krynic, by zaspokoić pragnienie, albo 
posmakować złocistego, spienionego napo-

ju, ale by się dorżnąć, nażłopać, dobić. Przez 
miasto przetaczały się tabuny spragnionych, 
poszukujących miejsca, w którym można było 
żłopać ukochany browar. Pomysł, by wejść do 
sklepu, położyć na ladzie dwa złote i  zabrać 
zakapslowaną flaszkę, był w odległych o dzie-
sięciolecia latach tak nierealny jak trafienie 
szóstki w świętokrzyskiej grze liczbowej „Prze-
pióreczka” czyli regionalnej mutacji kuszące-
go milionami wygranych złotych „Toto-lotka”. 
Gdy zebrała się brygada sześciu, siedmiu sma-
koszy, zaczynało się polowanie na piwo. 
Najczęściej trutnie zlatywały się do miodu na 
Krakowską Rogatkę, do mety u Łapki, lokalu, 
który nie miał ani szyldu, ani nazwy, ale za to 
klientelę kurzącą jednego po drugim „sporta”, 
popijającą gorzki i wodnisty wyrób określony 

jako okocim-kryształ, nalewany do kufli pro-
sto z  pięćdziesięciolitrowej drewnianej becz-
ki. Za drewnianą ladą, ozdobioną wystruganą 
przez stolarza witryną, w  której pyszniły się 
pudełka z biszkoptami i szklane słoje z kolo-
rowymi landrynkami, królował pan Stani-
sław. W śnieżnobiałym kitlu, z przyklejonym 
w  kąciku ust papierosem „sport”, z  kikutem 
wypalonego już tytoniu. W jednej dłoni trzy-
mał kilka ciężkich kufli, które podsuwał au-
tomatycznie pod kran wbitej w  drewnianą 
beczkę pipy dystrybutora. Łokciem drugiej, 
zakończonej protezą dłoni, obciągniętej brą-
zową rękawiczką, przesuwał kranik, z której 
pryskała żółta struga piwa. 
U „Łapki” (jak bywalcy życzliwie określali 
właściciela szynku) jak rok długi spotykało 

Ballada o browarze 
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spacerkiem po mieście

RyszaRd biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

się całe miasto. Od uczniów zlokalizowanych 
w pobliżu kieleckich szkół, przez robotników 
pobliskiej fabryki marmurów, po inżynierów, 
palestrę, lekarzy, kibiców, którzy tłoczyli się 
otwartymi dzień i noc przeszklonymi drzwia-
mi po każdym rozgrywanym na boisku za 
WDK-iem meczu. U Jędrzejewskiego piwo 
było zawsze i codziennie. Wino, o handlowej 
nazwie „Szara reneta” z fabryki w Górze Kal-
warii zresztą też, ale kto by tam wyskakiwał 
z pieniędzy na wyszukany napój, skoro bro-
war, za zdecydowanie mniejsze pieniądze też 
potrafił spragnionego sponiewierać. 
Komu oferta „Łapki” nie podchodziła, zawsze 
mógł przenieść się na drugą stronę ulicy. I 
ustawić karnie w kolejce do okienka w bla-
szanym kiosku, w  którym urzędowała pani 
Zośka, która matkowała kolejnemu tabuno-
wi spragnionych. Tutaj piwo, oczywiście, że 
podłe i  nie nadające się do spożycia, przez 
zwykłego, przepraszam za wyrażenie, kon-
sumenta dostarczał browar z Jędrzejowa. Nie 
wiadomo dlaczego „Zamkowe” albo „Kryształ” 
mimo wybitej na etykiecie jednoznacznej in-
formacji o składzie eliksiru i przybitym stem-
plu kontroli technicznej zawsze smakowało 
inaczej. Mętne, gorzkie, z  farfoclami zawiesi-
ny niewiadomego sobie pochodzenia, ale mo-
kre i mocne! 

Ci, którzy na rarytas od Zośki narzekali, wę-
drowali na chwiejnych nogach przez cały 
prospekt Marchlewskiego w  stronę osiedla 
domków jednorodzinnych za Kadzielnią. Tam 
umościła sobie gniazdo kolejna pijalnia han-
dlowca Kieresa. W stronę czynnego jeszcze 
kamieniołomu, ku zielonym stokom Stadio-
nu, wataha podążała najczęściej z otynkowa-
nym wiadrem i  własnymi musztardówkami 
albo słoikami po kompocie. Bo u Kieresa na-
czyń do nalewania złocistego trunku zwykle 
brakowało, a piwo z beczki można było kupić 
na miarkę. To znaczy tak na jedno spotkanie 
z osiem albo lepiej dziesięć litrów, zasiąść jak 
paniska na stoku wzgórza na biesiadę w ple-
nerze. Do chwili, aż w wiadrze pokaże się dno. 
Sporadycznie bywało, że lokal zamykała sta-
lowa sztaba z  zardzewiałą kłódą i  smakosze 
mogli tylko oblizać spierzchnięte wargi. Cze-
reda sterczała pod wrotami, przeklinała, splu-
wała siarczyście. A że spragniona, to ruszała 
przed siebie. Między chałupami Pakosza, po 
wydeptanych ścieżkach na łąkach nad Silni-

cą, na wzgórze z  klasztorem na Karczówce. 
Tylko głupie dwa kilometry na Malików, do 
„Księdza”. Obywatela, który – podobno – opu-
ścił stan duchowny na rzecz bardziej intrat-
nego zajęcia. 
W położonej za miedzami Malikowa pijalni pi-
wem, tym razem z browaru w Warce, delekto-
wali się amatorzy z Niewachlowa, Czarnowa, 
czasem ze Śródmieścia. Bo ci ostatni bywal-
cy, z  pustym wiadrem drałowali przez całe 
miasto na wschód, do pawilonu za Zagórską, 
przy ulicy Wilhelma Piecka. Tutaj strumień 
pożądanego jak pocałunek ukochanej złoci-
stego napoju płynął z butelek zapakowanych 
elegancko w  plastykowe, zielone kontenery. 
Siedmiu spragnionych brało jedną skrzynkę, 
przysiadywało na parapecie albo rozwalało 
się malowniczo na wydeptanej trawie i  wle-
wało w gardło bulgocący płyn. 
Bo piwo było dostępne, tylko w  tamtych za-
mierzchłych i  już zapomnianych latach, na-
leżało się czasem nachodzić, żeby odszukać 
swoją krynicę.

ostatnie egzemplarze             ostatnie egzemplarze            ostatnie egzemplarze
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Od kiedy działa stowarzyszenie?
Już ponad trzy lata. Świętokrzyskie Sto-
warzyszenie Dzieci Wyklętych powstało 
w kwietniu 2019 roku. 

W jakim celu powstało?
Chodzi nam przede wszystkim o  upa-
miętnienie Tych, którzy walczyli o  wolną 
Polskę. Wciąż zauważamy nikłą wiedzę u 
ludzi w tym temacie. Dlatego od momentu 
powstania z  całych sił podejmujemy dzia-
łania, by prawda wreszcie ujrzała światło 
dzienne, a wiedza o Żołnierzach Wyklętych 
była powszechna. 

Na czym się skupiacie?
Nasze cele są zapisane w  statucie stowa-
rzyszenia. Są to m.in.: obrona godności 
i  praw Polaków walczących o  wolną i  nie-
podległą Polskę i  prawna ochrona ich do-
konań, zastępstwo procesowe w  sprawach 
sądowych o  poniżanie godności żołnierzy 
wyklętych, integrowanie rodzin żołnie-
rzy wyklętych, przekazywanie młodemu 
pokoleniu ideałów żołnierzy wyklętych, 
upamiętnianie miejsc historycznych wy-
darzeń, czynów zbrojnych, aktów męczeń-
stwa, represji, a  także upamiętnianie osób 
związanych z  tymi wydarzeniami, groma-
dzenie, upowszechnianie i  popularyzowa-
nie materiałów historycznych związanych 
z żołnierzami wyklętymi, otaczanie opieką 

Oni walczyli  
o wolną Polskę
– Ojciec powiedział mi, że jakby się czasy zmieniły, to żebym upomniał się o niego 
i jego kolegów – mówi, w rozmowie z Agnieszką Rogalską, Waldemar Durnoga, prezes 
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dzieci Wyklętych, syn Józefa Durnogi – nieżyjącego 
już żołnierza Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz były członek organizacji 
Wolność i Niezależność, który został skazany w 1947 roku przez sąd wojskowy na 7 lat 
więzienia. 

miejsc kaźni, grobów poległych i pomordo-
wanych żołnierzy wyklętych.

Jest Pan najstarszym synem Józefa 
Durnogi, który był żołnierzem podziemia 
niepodległościowego. 
Ojciec miał pseudonim „Desant”. Jako 19-la-
tek na początku II wojny światowej walczył 

po wstąpieniu do Związku Walki Zbroj-
nej w  oddziale partyzanckim Euzebiusza 
Domoradzkiego „Grota”. Po zjednoczeniu 
oddziałów Armii Krajowej w  Górach Świę-
tokrzyskich pod komendą Jana Piwnika ps. 
Ponury, został przydzielony do oddziału 
Mariana Świderskiego ps. Dzik. Po 1945 r. 
wstąpił do organizacji Wolność i  Niezawi-
słość. Został postrzelony w obławie i w 1947 
r. został osadzony w wiezieniu w Kielcach. 
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
został skazany na siedem lat więzienia.

Opowiadał o tamtych czasach?
Tak. Mówił, że w  czasie śledztwa i  wię-
zienia był katowany oraz maltretowany. 
Wywożono go między innymi do katowni 
Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach, gdzie 
bito go krzesłami i  deskami. Ubecy wbi-
jali mu szpilki pod paznokcie. Mówił mi, 
że pod jednego paznokcia mieściło mu 
się 16 szpilek. Zrywali mu także duże pa-
znokcie u stóp – później schodziły kilka 
razy w  roku i  były czarniejsze od węgla. 
Podczas odsiadywania kary w  zakładzie 
w Sieradzu był bity, przez długi czas prze-
bywał w  karcerze wodnym. Opowiadał 
też o  złym jedzeniu, przepełnionych ce-
lach, złych warunkach higienicznych dla 
osadzonych. Pracował również ponad siły 
w  obozie pracy dla więźniów w  kamie-
niołomie – za pracę tę nie otrzymał wy-

Waldemar durnOga
prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dzieci Wyklętych.



trochę historii
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ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE  
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W KIELCACH

Klonowa 58 /58 
25-553 Kielce

tel. +48 570 446 822

nagrodzenia. Na jego ciele do końca życia 
widoczne były blizny, miał problemy ze 
zdrowiem – cierpiał m.in. na stałe dolegli-
wości żołądkowe, bóle głowy, żylaki, nosił 
okulary z silnymi szkłami, stracił część zę-
bów, łatwo się denerwował. 

Co działo się później, gdy już opuścił więzienie?
Z powodu wyroku, przez cztery lata nie 
mógł znaleźć pracy. Gdy założył rodzinę 
wyjechał z Kielecczyzny na Kujawy, potem 
na Pomorze – wciąż nachodziła go Służba 
Bezpieczeństwa, był zatrzymywany przez 
milicję. Był kilkakrotnie zwalniany z  pra-
cy… bo był karany. W końcu wrócił razem 
z  rodziną na Kielecczyznę, gdzie utrzymy-
wał się z  rolnictwa. Nie pobierał żadnej 
renty ani emerytury. Zmarł w  1977 roku, 

w wieku 54 lat. Przed śmiercią powiedział 
mi: „synu, gdyby się czasy zmieniły to upo-
mnij się o  mnie i  o  moich kolegów”. Tak 
zrobiłem. W ciągu roku odnalazłem cały 
oddział mojego ojca.

Kilka lat temu głośno było o wyroku 
Sądu Okręgowego w Kielcach, który 
na podstawie ustawy rehabilitacyjnej 
przyznał pełnomocnikom Józefa Durnogi, 
czyli Panu i trójce rodzeństwa po 336 tys. zł 
zadośćuczynienia. 
Wyrok zapadł 18 grudnia 2019 roku. To był 
jeden z  pierwszych tego typu wyroków 
w  Polsce. Najpierw Sad Okregowy w  Kiel-
cach, na podstawie tzw. ustawy rehabi-
litacyjnej z  1991 r. wydał postanowienie 
unieważniające wyrok komunistycznego 

sądu, co pozwoliło nam, dzieciom, ubiegać 
się o  rekompensaty za doznane krzywdy. 
Nasi pełnomocnicy wnioskowali o  5 301 
425,60 zł zadośćuczynienia dla każdego 
oraz po 217 tys. zł odszkodowania – ok. 22 
mln zł. 

Reprezentujący Skarb Państwa prokurator 
uznał to za zbyt wygórowaną kwotę. 
Nie zgadzam się z  tym. Uważam, że te 22 
miliony to tylko odrobina zadośćuczynie-
nia. To bardzo małe odszkodowanie za 
siedem lat spędzonych przez mojego ojca 
w  komunistycznych więzieniach. Dlatego 
dalej walczymy. O to, by prawda wreszcie 
ujrzała swiatło dzienne, a wiedza o Żołnier-
zach Wykletych była powszechna. By ra-
chunek ich krzywd został wyrównany. 

STACJE 
UZDATNIANIA WODY

STACJE FILTRACJI
MOLEKULARNEJ WODY

DYSTRYBUTORY WODY
DLA FIRM ORAZ HORECA

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA

TEL.: +48 502-777-767       WWW.FILTRYZYCIA.PL
PROFESJONALNE SYSTEMY FILTRACJI WODY I POWIETRZA

Publikacja współfinansowana ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twór-
ca bloga Street Food Polska, oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Tomasz Soczumski.

Działasz aktywnie przy „Żółtym Słoniu”, a teraz 
bierzesz się za „Niebieską Sowę”. Mało masz 
pracy, że dokładasz sobie kolejny etat?
Na szczęście pracy mi nie brakuje, ale zawsze 
gdzieś z tyłu głowy jakieś obawy są, szcze-
gólnie, gdy się patrzy na to, co się teraz w 
Polsce i na świecie dzieje. Rosnące ceny, woj-
na za naszą granicą itp. wywołują niepokój. 
Ale ja wychodzę z  założenia, że trzeba się 
rozwijać, niezależnie od sytuacji, trzeba iść 
do przodu, jeśli tylko są ku temu możliwo-
ści. Stąd  pomysł na „Niebieską Sowę”, który 
to projekt wspólnie z właścicielami „Żółtego 
Słonia” właśnie realizujemy.

Jako miłośnik street foodu z radością przyjąłem 
informację, że „Niebieska Sowa” jest konceptem 
łączącym street food z restauracją. Skąd pomysł 
na taki akurat profil działalności? 
Przede wszystkim zależało nam na tym, aby 
stworzyć miejsce, którego w Kielcach jeszcze 
nie ma. Stąd pomysł na taki lokal – restaura-
cja i street food. 

Wszystko zaczęło się od pastrami, nad którym 
pracowałeś podczas pandemii... 
Okazało się, że mam więcej wolnego czasu 
i postanowiłem jakoś go spożytkować. A po-
nieważ najlepiej relaksuję się w kuchni, a pa-
strami wymaga czasu i  uwagi, połączyłem 
przyjemne z  pożytecznym. Okazało się to 
strzałem w dziesiątkę, bo opinie gości prze-
rosły oczekiwania. No i  popchnęły w  kie-
runku myślenia o lokalu – z takim ulicznym 
menu, ale na restauracyjnym poziomie.

Czego możemy się spodziewać? 
Oczywiście kanapek z naszym pastrami, ale 
także pozycje ulicznej kuchni z całego świa-
ta. Na pewno pojawią się tacos, poke bowls 
czy hot dogi – będzie różnorodnie, będziemy 
często zmieniać menu, bo nie lubimy mono-
tonii.

Lokal, w którym otwieracie „Niebieską Sowę” jest 
raczej mały. Stawiacie na jedzenie na miejscu, 
czy raczej formułę grab&go? 

Lokal nie daje zbyt dużo możliwości zjedze-
nia na miejscu, więc stawiamy mocno na for-
mułę „zamów i zabierz ze sobą”. W Kielcach 
nie brakuje bowiem ludzi, którzy chcieliby 
zjeść coś dobrego, ale niekoniecznie mają 
czas lub ochotę by zasiąść do stolika w  re-
stauracji. Z drugiej strony będzie oczywiście 
możliwość posiedzenia w  lokalu i  zjedzenia 
przy stoliku – obecnie pracujemy nad wnę-
trzem i szykujemy ogródek.

Tradycyjnie na koniec zapytam o Twoje plany na 
przyszłość
Na pewno czeka mnie teraz ogrom pracy 
przy obu lokalach, więc moja zawodowa 
przyszłość związana jest z „Żółtym Słoniem” 
i  „Niebieską Sową”. Skupiam się na tym, by 
w obu lokalach jakość jedzenia była na naj-
wyższym poziomie i mam nadzieję, że kiel-
czanie to poczują i docenią.

Solna 4A

Kielce

Pastrami
(4 porcje)

Składniki
- mostek wołowy 0,8 kg 
- peklosól 0,4 kg 
- mieszanka przypraw korzennych – 

według uznania 0,05kg 
- musztarda dijon 0,01 kg 
- czosnek swieży 4 ząbki

Przygotowanie
Mostek wołowy wrzucamy do 8 % so-
lanki. Solankujemy 12 dni co 2 dzień 
mieszając. Następnie wyciągamy 
z  solanki i nacieramy przyprawami 
i musztardą. Przed wędzeniem mięso 
musimy osuszyć co najmniej 12 go-
dzin. 
Wędzimy 8 godzin w temperaturze 80 
stopni , następnie czeka nas parzenie 
w 100 stopniach przez około 4 godzi-
ny.
Do gotowego mięsnego produktu do-
dajemy dodatki typu: ulubione pie-
czywo, ogórki kiszone, warzywa, sosy, 
sałaty – wszystko według uznania. 
Serwujemy w dobrym chlebie.

Tomasz soczumski
Pasjonat kuchni polskiej w nieszablonowym wydaniu.  
Młody, odważny, pracowity szef kuchni restauracji  
Żółty Słoń i Niebieska Sowa.
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Brzmi znajomo? 
To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby 

SARS-COV2. 

Co robić?
Podejmij działania prozdrowotne.

W jaki sposób?
Jeśli zmagacie się z którymś z objawów, zapraszamy na spotkania 

edukacyjne z dr n. med. Andrzejem Kustrą  
i mgr fizjoterapii Paulą Malarz.

Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego 
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRONAT

ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

Dr n. med. Andrzej Kustra
Lekarz z pasją, chirurg-flebolog, specjalista 
medycyny estetycznej. Posiada wieloletnią 

praktykę na oddziale chirurgii ogólnej. Jest m.in. 
członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

mgr Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczyni 

kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia 
i terapia hiperbaryczna. Od lat związana ze 

Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra.

!!!  UWAGA  !!!
Każdy z uczestników spotkań otrzyma bezpłatny voucher na jednogodzinną sesję terapii hiperbarycznej.

Terminy spotkań, informacje i zapisy – tel. 662 293 293. Liczba miejsc ograniczona.

Ponadto przewidujemy degustację wody (eliksiru młodości, źródła zdrowia i życia)  
połączoną z pokazem urządzenia RO-DETOX.

l Problemy z pamięcią? 
l Problemy z koncentracją?
l Problemy ze snem?

l Duszność?
l Uporczywy kaszel?

l Ból klatki piersiowej i głowy? 
l Chroniczne zmęczenie?
l Ból mięśni i stawów? 

l Utrata zapachu lub smaku? 
l Wysypka?

l Szybkie bicie serca?

ZAPRASZAJĄ

www.centrumterapii.net
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

P iotr Dulnik, prezes Suzuki Motor 
Poland wyróżniony został kilka 
dni temu nagrodą „Lider Polskiego 

Sportu”. Na stronie internetowej Suzuki 
czytamy m. in.: „Lider Polskiego Sportu 
jest nagrodą przyznawaną przez magazyn 
Gentleman za wspieranie i  promocję pol-
skiego sportu. Wieloletnie zaangażowanie 
Suzuki Motor Poland w sponsorowanie 
boksu, piłki ręcznej, koszykówki i  piłki 
nożnej, a także osobisty udział Piotra Dul-
nika w działaniach wspierających dyscy-
pliny sportowe zaowocowało przyznaniem 
powyższej nagrody przez kapitułę redak-
cyjną magazynu”. I super. Brawo. Dołączam 
się szczerze do gratulacji. Niewiele jest bo-
wiem firm, którym tak mocno leży na sercu 
promowanie sportu. Niewielu jest biznes-
menów, którzy w  ten sposób utożsamiają 
się ze sportem. Nie ma dwóch zdań – gdy-
by więcej było Piotrów Dulników, poszcze-
gólne dyscypliny rodzimego sportu byłyby 
znacznie mocniejsze!
Jako kielczanina, dziennikarza z  długolet-
nim stażem naszła mnie jednak pewna re-
fleksja. Przy całym szacunku – czy szeroki 
front sponsoringu firmy Suzuki nie spra-

wia, że sponsorowane podmioty – przynaj-
mniej na lokalnym rynku – wymiernych 
korzyści nie mają? 
O boksie pisał nie będę. Po pierwsze: nie 
przepadam za tą dyscypliną, po drugie: sła-
be gale „Boxing Night” są dla mnie mocno 
niestrawne. 
Chciałbym jednak zatrzymać się przy pił-
ce kopanej i rzucanej. Dziewczęta z Korony 
Suzuki Handball z  hukiem spadły z  naj-
wyższej ligi rozgrywkowej. Chociaż tre-
ner, Paweł Tetelewski, którego uważam za 
dobrego fachowca – stawał na głowie, „ko-
roneczki” wygrały w  całym sezonie jeden 
mecz! 

MOIM ZDANIEM

Mam wątpliwości

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

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

W chwili, gdy przelewam swe myśli na pa-
pier nie wiadomo jeszcze, jak finiszować 
będą futboliści Korony. Jeśli awansują do 
ekstraklasy wszystko będzie ok. Brak suk-
cesu ruszy lawinę komentarzy. Także tych 
analizujących kwestie finansowego wspar-
cia firmy Suzuki. 
Podkreślam jeszcze raz – przy całym sza-
cunku dla prezesa Dulnika – czy w  przy-
padku sportu kieleckiego, nie lepiej byłoby 
skoncentrować się na wspieraniu jednego, 
konkretnego podmiotu, konkretną kwotą? 
Tak, by spokojnie dopiąć wytyczonego celu? 
Wiem, nie mój to cyrk, nie moje małpy. Tym 
niemniej wątpliwości mam nadal… •





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

Zalecenia do skorzystania z terapii hiperbarycznej
• trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa) 
• przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, reumatyzm 

• miażdżycowe niedokrwienie kończyn 
• choroba wieńcowa (stan po by-passach) 

• choroba Parkinsona 
• choroba Alzheimera 
• udary mózgowe 

• migreny
• regeneracja organizmu - zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent 
• leczenie zaburzeń seksualnych - zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja 

• intensywne odmładzanie - wzrost komórek macierzystych 
• powikłania po złamaniach i urazach 

• dermatologia - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
• oparzenia 

• niedokrwistość 
• choroba dekompresyjna 

• zgorzel gazowa 
• zatrucie tlenkiem węgla

Wskazania do terapii HBO poparte dowodami w piśmiennictwie ustalone przez Europejskie Towarzystwo Medycyny 
Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej 
i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).


